
Presentació
Aquest treball de recerca sobre Atlantropa neix de l’interès personal, no només 
per la història contemporània, sinó també per les fites de l’enginyeria humana.
El tema del treball és extens, però s’aconsegueix establir dos objectius clars. El 
primer és el d’indagar més sobre el projecte Atlantropa, les causes que van portar 
a la seva ideació i les que la van fer inviable, a més d’una anàlisi del context histò-
ric on es situa Atlantropa, tant en l’àmbit polític com social.
El segon objectiu busca, a partir de la comparació a diferents nivells del projecte 
Atlantropa amb projectes actuals i contemporanis, poder concloure si seria pos-
sible o no portar a la pràctica aquest megaprojecte. Els projectes escollits per fer 
aquesta comparació són: la presa de les Tres Goles, el dic Afsluitdijk, els canals de 
Panamà i Suez i el drenatge del mar d’Aral.
 
Metodologia
En la primer part del treball, per conèixer què és el projecte i les causes per les quals 
es va crear, s’utilitza una metodologia basada en la cerca bibliogràfica, principal-
ment de webs i documents realitzats per ONG.
Per poder comparar el projecte Atlantropa amb els projectes actuals abans citats 
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es decideix crear una taula comparativa. En aquesta taula es tenen en compte di-
ferents característiques tècniques, com ara l’altura, l’amplada o l’energia generada, 
per poder-les comparar. Un punt important de comparació són també els efectes 
mediambientals que han suposat i suposen tots aquests projectes, i és per això ma-
teix que es dedica un espai a aquest aspecte en concret en la comparació.

Cos del treball
Atlantropa es caracteritza per ser un projecte immens situat al mar Mediterrani i 
ideat durant els anys vint del segle xx per l’enginyer alemany Herman Sörgel. En el 
treball també es tracta la seva biografia, on es contempla la ment utòpica que posseïa 
aquest individu. Cal investigar els antecedents històrics d’Atlantropa per poder veure 
el context on es va plantejar, però sobretot per conèixer les seves fases i el perquè de 
cada una d’elles. Atlantropa es dividia en cinc «fases»: la presa de Gibraltar, la presa 
de Tunísia, la presa dels Dardanels, el canal de Suez i la irrigació del Sàhara i tot el 
continent africà en el nord i el centre. En aquesta primera part del treball és on real-
ment es pot veure el perquè de l’interès d’alguns en la creació d’Atlantopa i com es va 
plantejar, per esbrinar si l’interès dels promotors del projecte i Sörgel va arribar a ser 
polític i militar o simplement era un projecte econòmic i social.



En segon lloc, per complementar la segona part del treball, i poder complir els 
seus objectius, s’analitzen i es comparen projectes que sí que s’han portat a terme. 
Aquesta comparació té una importància notable ja que s’analitzen des d’un punt de 
vista objectiu i sistemàtic dades tècniques d’aspectes principals com l’altura, l’am-
plada, l’energia generada... La comparació es fa sempre entre el projecte Atlantropa 
(en una de les seves fases) i altres projectes que van des de la presa i central hidroe-
lèctrica més gran del món, com és la presa de les Tres Goles, el projecte que va dre-
nar i desertificar el mar d’Aral, els canals de Panamà i de Suez i el dic de contenció 
neerlandès. És en aquesta part on, a través de l’anàlisi tècnica dels projectes i les 
seves conseqüències, es veu la impossibilitat que suposaria la construcció d’Atlan-
tropa, sobretot per com d’inaccessible seria la seva construcció i com de perjudicials 
serien les seves conseqüències per al medi ambient.
 
Conclusions
El treball conclou amb una decisió ferma sobre Atlantropa: aquest era un projecte 
totalment utòpic, un projecte que ni llavors ni tampoc ara amb els recursos contem-
poranis hauria estat possible de portar a terme. Les seves dimensions ja suposaven 
un problema, però el fet de tancar un mar i reduir les seves aigües per controlar-ne 
el corrent no porta a res bo, com ja s’ha demostrat amb el mar d’Aral. Atlantropa 
suposaria de ben segur el detonant de nous conflictes tant diplomàtics com militars 
i que, com es pot veure en el treball (precisament amb els conflictes que van com-
portar el punt d’inici de la idea d’Atlantropa), tant podrien suposar una resolució 
pacífica com una que hauria de passar per les armes.



Tot i que el treball i els seus objectius s’han pogut assolir amb èxit, la seva elabo-
ració ha presentat diverses dificultats. El fet que Atlantropa fos un projecte utòpic 
que no només ja va ser descartat en el seu moment, sinó que també va ser titllat de 
deliri, ha fet difícil la cerca d’informació verídica sobre aquesta proposta, almenys 
d’informació directament relacionada. Moltes de les dades utilitzades han hagut de 
ser reinterpretades o analitzades des d’un punt de vista totalment diferent, amb la 
finalitat de poder-ne fer ús per al treball de recerca.
Per acabar cal recalcar que aquest treball, tot i haver comportat certes dificultats evi-
dents, ha servit per poder entendre i obtenir una visió molt àmplia de com un projecte 
poc conegut com era el cas d’Atlantropa es pot enfocar de mil i una maneres diferents.
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